Information om askgravplatser
från
Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö

Gravskicket askgravplatser är tänkt som ett alternativ till traditionell gravsättning och är ett mellanting mellan en traditionell gravplats och minneslund.
På askgravplatsområdet upplåts gravrätter inom en gemensam anläggning, där de individuella askgravplatserna inte avgränsas. Möjlighet ges
att:
-

ha vetskap om var den avlidne är
gravsatt
medverka vid gravsättningen
identiﬁera den avlidne genom
t ex namnplatta
gravsätta ytterligare en aska bredvid
den tidigare
befrias från ansvar för framtida skötsel av askgravplats
Östra kyrkogården, askgravplatsen på kvarter
12

Du får vara med vid gravsättningen
Gravsättning av askurnorna utförs i en sammanhängande yta som direkt
ansluter till anläggningens övriga ytor och ingår i dess skötsel.

På våra askgravplatser är inte
gravsättningen anonym vilket
ger möjlighet att medverka vid
gravsättningen. Gravrätten upplåts med plats för två askurnor
och med gravrätt i 25 år, som är
möjlig att förnya.

Tygelsjö askgravplatser

Smyckning
All smyckning sker på de gemensamma platserna och får bestå av snittblommor och gravljus anpassade till de fasta ljusbärarna.
Krukor, kransar, marschaller, gravlyktor etc. är inte tillåtna.

Limhamns askgravplatser på kv 17

Husie askgravplatser

Namnplattor
De individuella gravsättningsplatserna
får inte ha några avgränsningar, egna
planteringar, gravstenar eller andra
anordningar som utmärker platsen.
Däremot ﬁnns det möjlighet att göra
inskriptioner på en separat namnplatta
som ﬁnns för varje gravrätt.
Namnplattan skiljer sig både i storlek
och i material, mellan våra olika askgravplatser.

Tygelsjö askgravplatser

Kostnader
Upplåtande av en gravrätt inom gravskicket askgravplatser är alltid förenad
med en kostnad för gravrättsinnehavaren.
Kostnaden täcker en grundavgift där del i skötsel av hela anläggningen i 25
år ingår. Kostnad för namnplatta och text tillkommer

KONTAKTINFORMATION
Kundtjänst........................................................................................tfn 040 - 27 92 00
Telefon- och besökstid: kl 09.00 - 15.00
Lunchstängt: kl 12.00 - 12.30
Besöksadress: Östra kyrkogården, Sallerupsvägen 151
(med bil: infart Scheelegatan 38)
Postadress:
Box 16017
200 25 Malmö
Telefon växel: .......................................................................................040 - 27 90 00
Telefax: ................................................................................................040 - 27 91 47
Mail: .............................................kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se
Hemsida: ............................................................................www.malmokyrkogard.se

